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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 

v Obradnej sieni OÚ 

 v Slovenskom Grobe dňa 17.10.2019 o 18:00 hod. 
 

 

 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič, hlavná kontrolórka Ing. 

Pešková. Poslanci Ing. Rudolf Čech, Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič, PhDr. Jana 

Matulová, Ingrid Noskovičová, Ing. Juraj Slováček a Ing. Viktor Veselovský, ospravedlnili sa 

Ing. Robert Hámor a Mgr. Katarína Janošťáková. Zasadnutia sa zúčastnila jedna obyvateľka 

obce. 

 

1. Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

2. Starosta navrhol: 

- za zapisovateľa zápisnice zamestnanec OÚ Slovenský Grob p. Martina Jajcayová, 

- za navrhovateľov poslancov  Ing. Viktora Veselovského a Ing. Juraja Slováčka 

- za overovateľov zápisnice: Ľubomíra Libiča a Ingrid Noskovičovú 

 

Schválené a vzaté na vedomie uznesením č.1. 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

3.  Schválenie programu OZ : 

 

1.    Privítanie, otvorenie. 

2.    Určenie zapisovateľa, navrhovateľa a  overovateľov zápisnice. 

3.    Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č. 4/2019 

4.    Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2019 

5.    Správa o kontrole plnenia rozpočtu so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti,  

   účinnosti a účelnosti hospodárení v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ za rok 2018 

6.    Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2019 

7.    Záver 

 

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva uznesením č.2 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Na otázku starostu na doplnenie programu nemal nikto žiaden návrh. 

 

4. Rozpočtové opatrenie starostu Obce Slovenský Grob č.4/2019 

- starosta obce objasnil jednotlivé položky 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 3 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 

5. Rozpočtové opatrenie č.5 na úpravu rozpočtu obce Slovenský Grob na rok 2019 

- jednotlivé položky objasnil starosta obce, Ing. Pešková mala otázku na položku 

penalizácia kompostéry, starosta vysvetlil potrebu vymáhania penalizácie, nakoľko 

tak bola zazmluvnená dodávka záhradných kompostérov, dodávka bola 

oneskorená 
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Schválené uznesením č.4 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

6. Správa o kontrole plnenia rozpočtu so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti,  

účinnosti a účelnosti hospodárení v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ za rok 2018 

- Ing. Pešková objasnila závery kontroly, predtým sa robili čiastkové kontroly, táto 

bola komplexnejšia, niektoré nedostatky sa opakovali, najväčší problém bol so 

zverejňovaním a v dohodách o pracovnom pomere, zlepšila sa inventarizácia 

majetku, nový riaditeľ ZŠ s MŠ má predložiť opatrenia, ktorými budú eliminované 

nedostatky 

 

Vzaté na vedomie uznesením č. 5 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

7. Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2019 

- hlavná kontrolórka obce Ing. Pešková predstavila správu z pravidelnej kontroly 

uznesení obecného zastupiteľstva, jedno je stále nesplnené, starosta obce JUDr. 

Gašparovič k tomu dodal, že v budúcom týždni bude opäť kontrolný deň, a ak 

budú odstránené všetky nedostatky, tak preberieme majetok od developera Zátišia 

do majetku obce a uznesenie bude naplnené 

 

            Vzaté na vedomie uznesením č. 6 
Za: 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

8. Záver – JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce, poďakoval všetkým zúčastneným za 

účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

Navrhovatelia : Ing. V. Veselovský, Ing. Juraj Slováček 

 

zapisovateľ : Bc. Martina Jajcayová 

 

overovatelia : Ľubomír Libič, Ingrid Noskovičová  

 

starosta obce : JUDr. Štefan Gašparovič 

 


